Ridderkerk, 30 oktober 2018
Betreft: betaling vrijwillige ouderbijdrage

Geachte ouders/verzorgers,
De factuur van de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 is vier weken geleden naar
u verzonden. Via deze brief willen wij u verduidelijken waar deze ouderbijdragen aan
besteed worden.
De ouderraad van obs de Noord heeft aan het eind van vorig schooljaar een begroting
opgesteld van schooljaar 2018-2019. Op basis hiervan is de ouderbijdrage voor het
komende schooljaar vastgesteld. Deze ouderbijdrage is dit schooljaar gelijk gebleven aan de
bijdrage van vorig schooljaar. De penningmeester van de ouderraad, bij ons op school
genaamd het activiteitenteam (A-team), beheert deze ouderbijdragen. De oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de uitgaven
van de oudergelden en eens per jaar vindt gezamenlijk met de MR en het A-team de
kascontrole plaats.
Waarvoor dient de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het
verplichte lesprogramma, voor deze extra activiteiten is extra geld nodig. De kosten van
deze activiteiten kunnen niet uit het geld dat het Rijk vrijstelt voor de normale schoolkosten,
zoals onderwijsmateriaal, klasinrichting, personeel, beheer van het schoolgebouw. Bij extra
activiteiten moet u denken aan bijdragen aan projecten, feesten (Sint, Kerst, Pasen, Lustrum),
excursies, jaarmarkten, schoolontbijt, Kinderboekenweek activiteiten, schooldisco,
sportdagen/Koningsspelen, avond4daagse, bijdrage aan diverse activiteiten groep 8, enz.
Voor diverse activiteiten waaronder het schoolreisje, de 3-daagse en de werkweek wordt
een aparte ouderbijdrage gevraagd, echter zijn deze niet kostendekkend en wordt er
jaarlijks nog een deel vanuit het budget van het A-team aangevuld zodat alle klassen elk
jaar op schoolreis of schoolkamp kunnen gaan.

Zoals u uit het bovenstaande zult begrijpen is het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
erg belangrijk omdat wij anders activiteiten niet door kunnen laten gaan of minder feestelijk
kunnen laten plaatsvinden.
Wij hopen dat u de ouderbijdrage voor dit schooljaar dan ook weer zult betalen zodat wij
voor alle kinderen alle activiteiten door kunnen laten gaan.
Mocht de betaling (in 1 keer) voor u financieel niet haalbaar zijn, neemt u dan contact op
met Ingrid van Rookhuizen, zij kijkt dan met u naar een oplossing.
Met vriendelijke groet,
Het activiteitenteam.

